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CIRCULAR :  12 / 2008 DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL 
 
SORTIDA : JUNY de 2008 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

SISTEMA DE VIATGES PELS CAMPIONATS 
D’ESPANYA D’AIRE LLIURE 2008 

 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR –  Vitoria  21 i 22 de juny   2008 
 
Desplaçament : Col·lectiu en autocar  (530 km.) 
Sortida : Divendres, dia 20 de juny :  de Girona a les 8.00 h. a la Pça Poeta Marquina (davant del Bar 

Núria). 
 de Barcelona a les 9.30.h. Rda Sant Pere / Bruc (a prop de Pça Urquinaona). 
 CAR (Sant Cugat)  a les 10.30 hores.   
Retorn  : Diumenge dia 22, finalitzades les proves. 
Allotjament : HOTEL RUTA DE EUROPA *** 
 Carretera Nal 1.Madrid-Irun Km.341 
 Subijana de Alava / 945 361 416 
  
Serveis  : Manutenció a partir de divendres i allotjament fins el diumenge (el dinar de divendres i sopar 

del diumenge es farà en ruta). 
Places : 72   (data límit d’inscripció la mateixa que a la competició). 
Preu : El preu total de cost és de 290€.  
 
 
 
 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL  –  Almeria 5 i 6 de juliol    2008 
 
Desplaçament : Col.lectiu en autocar  (809 km.) 
Sortida : Dijous,  dia 3 de juliol :  de Girona a les 21.00 h. a la Pça Poeta Marquina (davant del Bar 

Núria). 
 de Barcelona a les 22.30.h. Rda Sant Pere / Bruc (a prop de Pça Urquinaona). 
 CAR (Sant Cugat)  a les 22.00 hores.(Només en cas que hi hagin 2 autocars)   
Retorn  : Diumenge dia 6, finalitzades les proves. El viatge es farà com a l’anada (de nit)  
Allotjament : HOTEL TORRELUZ *** i TORRELUZ **  
 Plaza Flores, 3 
 Almeria   /  950 234 399 
Serveis  : Manutenció a partir de divendres i allotjament fins el diumenge (el dinar de divendres es farà 

a l'Hotel  i el sopar del diumenge es farà en ruta). 
Places : 100  (data límit d’inscripció la mateixa que a la competició). 
Preu : El preu total de cost és de 305€.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA PROMESA  –   Monzon 12 i 13 de juliol 2008 
 
Desplaçament : Col·lectiu en autocar  (210  Kms.) 
Sortida : Divendres dia 11 de juliol  : de Girona a les 12.30 h. a la Pça Poeta Marquina (davant del Bar 

Núria). 
 de Barcelona a les 14.00.h. Rda Sant Pere / Bruc (a prop de Pça Urquinaona). 
 CAR (Sant Cugat)  a les 15 hores. 
Retorn  : Diumenge dia 13 finalitzades les proves. 
Allotjament : Hotel La Paz  * 
 Avda de Aragón, 30  
 974 428 600 
Serveis  : Manutenció a partir de divendres (sopar)  i fins el dinar del diumenge. 
Places : 40 (data límit d’inscripció la mateixa que a la competició). 
Preu : El preu total de cost és de 275 €. 
 
 
 
 
Aquests viatges no porten aplicada cap tipus de subvenció, ja que a la reunió de la junta directiva de data de 
20.02.03, i a proposta de la Comissió de Clubs, es va aprovar que la subvenció, en el cas de que hi hagi, s'aboni  
directament al compte del club corresponent.  
Pagament :   No s’acceptaran inscripcions en cap viatge si no s’ha fet efectiu el seu import de les següents 

maneres: pagament en efectiu, taló o mitjantçant transferència al compte de la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, entitat 2013  oficina 0616,  DC 86  compte 0200460370. 

 En qualsevol dels casos enviar comprovant juntament amb la inscripció per fax al : 
93.268.04.79 

 
Anul·lacions: No s’acceptaran anul·lacions d’inscripcions que no hagin estat avisades 48 hores abans de 

la sortida, i  en aquest cas, es carregarà l’import del viatge. 
 
 
 
 
SERÀ INDISPENSABLE FER LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE DE LA FEDERACIÓ A LA MATEIXA 
HORA QUE LA INCRIPCIÓ AL CAMPIONAT ADJUNTANT EL COMPROVANT DE LA 
TRANSFERENCIA BANCÀRIA. 
 
NOTA IMPORTANT :                 (SI US PLAU, DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!) 

Es imprescindible que els clubs notifiquin en quines categories,  viatjaran amb la 
Federació. Així com si tenen clar que no ho faran també han de comunicar-ho abans 
del 10 de juny, ja que en el cas de Monzon (Categoria Promesa) no hi ha places 
hoteleres, i l’hotel és molt car per a la categoria que te i ens estan reclamant el pago 
de la totalitat de la reserva, així doncs us demanem la vostra col·laboració. 
També al donar-se aquests campionats en estiu i en llocs turístics (cas d'Almeria) 
també reclamant per endavant la totalitat de l'Hotel. 
 
Nota : La FCA es farà càrrec de transportar les perxes dels atletes que viatgin amb 
ella. Només traslladarien les perxes dels atletes que no viatgin amb la Federació en 
el cas que ho hagin sol·licitat prèviament els seus clubs,  abonant la part econòmica 
corresponent. 
 
 
 
 


